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မှိမှိတှို  ရဆေးြက့်ဆှိုင့် ာအြွဲ ျို့ ၊ AAP၊ CDC နငှ ့် ECDOH မအှကက ဖပ ထာေးသည ့်အတှိငု့်ေး  ြလှိုေးအစှိေုး ရကျာင့်ေးမျာေးမ ှမှိမှိတှို  ဝန့်ထမ့်ေးမျာေးရကျာင့်ေးသာေးမျာေး 

ရ ေးကင့်ေးရ ေးနငှ ့်အကာကွယ့်ဖြစ့်ရစရ ေးအတကွ့် အထပ့်ထပ့်အဆင ့်ဆင ့်ချည့်ေးကပ့်နည့်ေးကှိအုသ ေုးဖပ မည့်ဖြစ့်သည့်။  

 

မျက့်နာှြ ုေးမျာေး  

ကက ျောင််းအက ျောက်အဦ်းအတွင််းတွင ်လူတ ိုင််းသည်ကျောကွယ်က ်းထ ို်းပ  ်းမထ ို်းပ  ်းအ 

က ေါ်မမူတည် ဲ မ က်န ျောဖ ို်းဝတ်ရမည်ဖဖစ်သည်။ အဖ ငဖ်က်တွငမ်ူ အကယ်၍လှု ်ရ ျော်း 

မှုမ ျော်းသည် မ ျော်းကသျောအျော်းဖဖင  ်ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းက ို ခ ်ခွျောခွျောရ  ကေရေ ် ိုကဖေါ်ထျော်း ါက 

မ က်န ျောဖ ို်းမ ျော်းချွတ်ထျော်းန ိုင်သည်။ လူက ိုယ်တ ိုငသ်ငက်ကျော်းမှုတွင ်အေ ကရျောငဇ်ိုေက်ျောလ 

တွင ်ချွင််းခ က်မ ျော်းစဥ်စျော်းမည်မဟိုတ်က ။ လ ကမ္ျော်ကရျောငက်ျောလတွင ်ချွင််းခ က်မ ျော်းက ို 

ကျောကွယ်က ်းထ ို်းပ  ်းသျော်း က ေ််းမျောကရ်းအရလ ိုအ ်ခ က်စျောရွက်စျောတမ််းဖ သန ိုငသ်ူ 

မ ျော်းက ို ခရ ိုငက် ေ််းမျောကရ်း  ိုငရ်ျောအကက က ်းအဖွဲွဲ့ မ  စဥ််းစျော်းက ်းမည်ဖဖစ်သည်။  

လူခွဲရနဖခင့်ေး 

ကက ျောင််းမ ျော်းသည် အက ျောက်အဦ်းအတွင််းတွင ် အေည််း  ို်း၃က ကွျောရမည်  ိုသည ် 

CDC ၏ လူမ ျော်းအကကျော်းအကွအကဝ်းလ ိုအ ်ခ က်က ိုလ ိုက်ေျောမည်ဖဖစ်သည်။ အကယ် 

၍ကက ျောင််းအို ်မ ျော်းသည် ဤလ ိုအ ်ခ က်န င အ်ည  အခ   ွဲ့လှု ်ရ ျော်းမ ျော်းက ျောငရွ်က်ရျော 

တွင ်အကူည လ ို ါက ၎င််းတ ို  ၏ခရ ိုင ်ညျောကရ်းမှု်းလက်ကထျောက်ေဲ   လို ်က ျောငမ်ည ်အ 

ရျောက ို ဖ ေ်လည်သ ို်းသ ်ရမည်။ (ကအျောက်တွင ်စျော်းကသျောက်ခေ််းအသ ိုဖ    ို ကကည ် ါ။) 

သန  ့်ရှင့်ေးရ ေးနငှ ့်ပှိေုးသတ့်ဖခင့်ေး 

သေ  ရ် င််းကရ်းလို ်ငေ််းစဥ်သည် မ မ တ ို  ၏တင််းကက ်သည ် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကက ျောင််း ဖ ေ ်

ဖွင က်ရ်းအစ အဥ်မ မကဖ ျောင််းလဲ ါ။ မ မ တ ို  တွငလ် ိုကလျောက်သည ် PPE   ို်းသတ်က ်း 

မ ကန် ျောဖ ို်းမ ျော်း မ က်န ျောကျောမ ျော်း က ်းခေ််းဝတစ် ိုမ ျော်း လက်အ  ်မ ျော်း မ ကန် ျော 

ဖ ငသ်ေ  ရ် င််းကရ်း စစည််းမ ျော်း အ ခူ  ေတ် ိုင််းကရ ယျောမ ျော်း စသဖဖင  ်ရ   ါသည်။ 

တကှိယု့်ရ ေးသန  ့်ရှင့်ေးရ ေး  

ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းန င ဝ်ေထ်မ််းမ ျော်းအျော်း ကက ျောင််းတက်ရက်တွင ် ၎င််းတ ို  လက်မ ျော်း 

အခါအျော်းကလ ျော်စွျောက ်းန ိုငရ်ေ ် က ျောငရွ်က်က ်းမည်ဖဖစ်သည်။ ကကလ်းမ ျော်းအျော်း 

ကခ ျောင််း  ို်း  န ျောကခ ရျောတွင ်သင က်လ ျော်သည ်  ိုစ ဖဖင က် ျောငရွ်က်ရေ ်သငက်ကျော်းက ်းမည် 

ဖဖစ်ပ  ်း ၎င််းတ ို  မ က်န ျောန င ်လက်အျော်းကဝ်းကဝ်းထျော်းရေ်လည််းသငက် ်းမည် ဖဖစ်သည်။  

ရလဝင့်ရလထကွ့် 

ကက ျောင််းမ ျော်းသည် သင က်လ ျော်သည ်ကေရျောတွင ် သဘျော၀သ ို  မဟိုတ် စက်ဖဖင က်လဝင ်

ကလထွက်ကကျောင််းကအျောငက် ျောငရွ်က်ဖခင််းအ ါအဝင ်လက်ရ  ကလဝင ်ကလထွက်လို ် 

ငေ််းစဥ်က ိုလ ိုက်ေျောရမည်။ မ ်းခ ို်းစို ်စက်မ ျော်း ဖ ငဖ်ခင််း န င /်သ ို  မဟိုတ် အစျော်းထ ို်းဖခင််း 

မ ျော်းက ျောငရွ်က်လျှက်ရ  သည်။  

ဝန့်ေးထမ့်ေးမျာေးအတကွ့်ရန  စဥ့်ကျန့်ေးမာရ ေးစစ့်ရဆေးဖခင့်ေး 

ဝေထ်မ််းမ ျော်းအတွက်လက်ရ  လို ်ငေ််းစဥ်အတ ိုင််းရ  ကေမည်ဖဖစ်သည်။ ဝေ်ထမ််းမ ျော်းအ  

တွက်အရငက်အတ ိုင််းအ ူခ  ေ်တ ိုင််းဖခင််း က်လက်ရ  ကေမည်ဖဖစ်ပ  ်း အက ျောက်အ 

ဦ်းအတွင််းဝငသ်ည ်အခါက ေ််းမျောကရ်း  ိုငရ်ျောကမ်းခွေ််းမ ျော်း က်လက်ကမ်းမည်ဖဖစ် 

သည်။  

စာေးရသာက့်ခန့်ေးအသ ေုးဖပ ဖခင့်ေး  

အစျောစျော်းကေခ  ေမ် က်န ျောဖိုေ််းမ ျော်းချွတ်ထျော်း ါကကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအေည််း  ို်း သ ို်းက  

အကွျောရ  ကေန ိုင ်ါက စျော်းကသျောက်ခေ််းက ို အသ ို်းဖ  န ိုင ်ါသည်။ ဤသ ို  က ျောငရွ်က်န ိုင ် 

ရေအ်တွက် စျောသငခ်ေ််းအတွင််းကေ  လည်စျောအခ  ေမ် ျော်းန င ် ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် 

စျော်းကသျောက်ခေ််းအခ  ေက် ါင််းပ  ်း ကက ျောင််းအို ်မ ျော်းမ က ျောငရွ်က်န ိုင ်ါသည်။ သေ  ရ် င််း 

ကရ်းလို ်ငေ််းစဥ်သည် ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ကက ျောင််းဖ ေ်ဖွင က်ရ်းအစ အစဥ်ထဲကအတ ိုင််းမ 

ကဖ ျောင််းလဲ ါ။ 

COVID 19 သ ေးဖခာေးခွထဲာေးရ ေးအခန့်ေး 

သ ်းဖချော်းခွဲထျော်းကရ်းအခေ််းမ ျော်းအျော်းလ ို်း အရငက်တ ိုင််း က်လက်က ျောငရွ်က်မည်။  

COVID-19 စစ့်ဖခင့်ေး 

ကက ျောင််းမ ျော်းမ    ို၍တ က ပ  ်း ထ ကတွွဲ့ မှုေည််းေည််းန င  ်၂၄ေျောရ အတွင််း အကဖဖသ ရမည ် 

COVID 19 စစ်က ်းဖခင််း Polymerase Chain Reaction (PCR) က ိုအ ါတ်စဥ် မ 

ဖဖစ်မကေလို ်ရမည်။ လက်ရ  ခွင ဖ်  ခ က်လို ်ငေ််းစဥ်မ ျော်းအတ ိုင််း ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း 

ဝေထ်မ််းမ ျော်း၏၃၀%အျော်း  က်လက်စစ်က ်းမည်ဖဖစ်သည်။ COVID ကက စ်မ ျော်းက ို 

 က်လက်ပ  ်းည  ိုင််းတွင်တငဖ် မည်ဖဖစ်ပ  ်း ထ   ်မှုကဖခရျောခ ရျောတွင ် ECDOH 

လမ််း ညွှေခ် က်မ ျော်းအျော်းလ ို်းက ိုလ ိုက်ေျောမည်ဖဖစ်သည်။  

ထှိရတွျို့ မှုရဖခ ာခ လှိုက့်ဖခင့်ေး 

အရငဖ်  လို ်ခဲ သည ် ထ ကတွွဲ့ မှုကဖခရျောခ လ ိုက်ဖခင််းေည််းအျော်းလ ို်းက ို  က်လက် အသ ို်း  

ဖ  မည်ဖဖစ်သည်။ ECDOH မ  ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အတွက် လို ်ထ ိုလို ်ေည််းမ ျော်းဖ  ဖ င ်

က ျောငရွ်က်မည်ဖဖစ်သည်။ စျောသငခ်ေ််းမ ျော်း ကေ  လည်စျောခေ််းမ ျော်း ဘတ်စ်ကျော်းမ ျော်း 

စသဖဖင  ်အျော်းလ ို်းတ ို  တွင ်ECDOH အတွက် ထ ကတွွဲ့ မှုကဖခရျောခ ရေန် င  ်သ ်းဖချော်းခွဲကေရေ် 

  ို်းဖဖတ်ခ မ ျော်းအတွက် ကကလ်းမ ျော်းက ို ကေရျောသတ်မ တ်ထ ိုငက်စမည်ဖဖစ်သည်။  

COVID-19 ကာကွယ့်ရဆေးမျာေး 

ခရ ိုငမ်  ၎င််းတ ို  ကက ျောင််းမ ျော်းက ို ကွေဖ်မြူေတ အတွက် ကျောကွယ်က ်းထ ို်းစေတ်ျောမ ျော်း အ 

ဖဖစ်အသ ို်းဖ  ခွင က် ်းထျော်း ါသည်။ ထ ို  အတူခရ ိုငမ်    ိုမ ေက်က ျောင််းခ  ေအ်တွင််း ကကလ်း 

မ ျော်းအတွက် ကက ျောင််းတွင််းကျောကွယ်က ်းထ ို်းက ်းရေ ်  ထမ  ို်းက ျောငရွ်က်သည ် 

ခရ ိုငအ်ဖဖစ်က ျောငရွ်က်ရေ်ကမ််းလ မ််းခဲ  ါသည်။ ခရ ိုငမ်  ဝေထ်မ််းအျော်းလ ို်း ကျောကွယ် 

က ်းအဖ ည ်အ၀ထ ို်းပ  ်းဖဖစ်ရေက်မျှျော်လင ထ်ျော်းပ  ်း ထ ို်းရေလဲ်လ ို်း၀တ ိုက်တွေ််း ါသည်။  

ကကလ်းမ ျော်းသည် ၎င််းတ ို  က ို ကစျောင က်ရ ျောက်သည ် လူကက ်းမ ျော်း ကျောကွယ်က ်းထ ို်းထျော်း 

 ါက   ို၍ကဘ်းကင််း  ါသည်။  

ကာကွယ့်ရဆေးမျာေး 

ကက ျောင််းစဖွင  ်ထမ  ို်းရက်မ  ၁၄ရက်အတွင််း မ ဘမ ျော်းသည် ၎င််းတ ို်းကကလ်းမ ျော်း၏ 

ကေျောက်  ို်းအကဖခအကေထ  ကျောကွယ်က ်းမ ျော်းထ ို်းပ  ်းကကကျောင််း သက်ကသဖ ရမည်။ သ ို   

မဟိုတ် ကျောကွယ်က ်းမ ကင််းလွတ်ခွင  ် ရရ  ကကကျောင််း ခ ိုငမ်ျောသည ် က ်းဖက်  ိုင်ရျော 

ချွင််းခ က် ဖ န ိုငရ်မည်။  

Burmese 



၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဖြည ့်စွပ့်ချက့်- COVID 19 ကာကွယ့်ရ ေးနငှ ့်ရ ေးကင့်ေးရ ေး လုပ့်ထ ေုးလုပ့်နည့်ေး 

မျာေး ၈/၃၁ /၂၁ အ —အချှိ ျို့အ ာမျာေးအရဖပာင့်ေးအလဲရှှိနှိငု့်ပါသည့်။ 
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အဝါရ ာင့်ရကျာင့်ေးကာေးသယ့်ယူပှို  ရဆာင့်ရ ေး 

ဘတ်စ်ကျော်း ရျောမ ျော်းမလ ိုကလျောက် ါသဖဖင  ် ခရ ိုငမ်  ဘတ်စ်ကျော်းမ ျော်းကဖ ်း ဲွရျောတွင် 

အျော်းလ ို်းကျောမ ရေ ်အေည််း  ို်းက ိုက်ည  ထျော်းသည ်အခ  ေဇ်ယ ျော်းဖဖစ်ရေ ် စစ်က ်းကေ ါ 

သည်။ ဘတ်စ်ကျော်းစ ်းသူအျော်းလ ို်း မ က်န ျောဖ ို်းဝတ်ရေလ် ိုအ ် ါသည်။  

NFTA  တ့်စ့်ကာေးပှို  ရဆာင့်ရ ေး 

NFTA မ သတ်မ တ်ထျော်းသည ် ကဘ်းကင််းကရ်းလမ််းညွှေခ် က်မ ျော်းက ို ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း 

လ ိုက်ေျောရမည်ဖဖစ်သည်။  

C19 ြျာေးနာသည ့်ဝန့်ထမ့်ေးမျာေးအတကွ့် HR လုပ့်ငန့်ေးစဥ့်  

C19 အတွက်အရင်ကက ျောငရွ်က်ခဲ သည ် HR လို ်ငေ််းစဥ်မ ျော်းအတ ိုင််း  က်လက် 

က ျောငရွ်က်မည်။   

ဆှိုင့်ေး တု့် 

မ မ တ ို  ၏ကဘ်းကင််းကရ်းလို ်ထ ို်းလို ်ေည််းမ ျော်း၏အဓ ကအခ က်မ ျော်းက ိုတွေ််းအျော်းက ်း  

ရေ ် ခရ ိုငအ်က ျောက်အဦ်းမ ျော်းတွင ် ထငရ် ျော်းသည ်   ိုင််းဘိုတ်မ ျော်းဖ  လို ်ထျော်းမည် 

ဖဖစ်သည်။ 

 

ရကျာင့်ေးပရှိုဂ မ့်မျာေး 

သင့်ကကာေးဖခင့်ေး 

စက်တငဘ်ျော၈ရက် ဗိုဒ္ဓဟူ်းကေ  မ စ ကက ျောင််းသျော်းအျော်းလ ို်းအခ  ေဖ် ည ် လူက ိုယ်တ ိုင် 

တစ် ါတ်ငါ်းရက်တက်ရမည်ဖဖစ်သည်။ တစ်ခ   ွဲ့က ေ််းမျောကရ်းအကကကျောင််း  ခ က်မ ျော်း 

အတွက် ချွင််းခ က်မ ျော်းအျော်း က ်းဝါ်းခွင ဖ်  ခ က်လမ််းညွှေခ် က်အတွက် ခရ ိုင၏် ဖ င ်

 ငထ်ျော်းသည ်လ ိုအ ်ခ က်မ ျော်းအတ ိုင််းက ျောငရွ်က်မည်ဖဖစ်သည်။ BPS ၏သငက်ကျော်း 

ကရ်း  ိုစ သည် အတေ််းအလ ိုက်တင််းက  ်သည ်သငရ် ို်းသငက်ကျော်းဖခင််းဖဖင က်က ျောင််းသျော်း 

သငယူ်ကရ်းက ိုအရ  ေဖ်မ င ်ရေလ် ိုအ ်ခ က်အက ေါ်အကလ်းထျော်းက ျောငရွ်က်ဖခင််းဖဖစ် 

သည်။  

နည့်ေးပညာ 

ဘဖလ ို်းအစ ို်းရကက ျောင််းမ ျော်း ေည််း ညျောန င ်သတင််းအခ က်လက်ဌျောေမ  ကက ျောင််းသျော်း 

မ ျော်းန င ဝ်ေထ်မ််းမ ျော်းအတွက် အက   ်းအရ    ို်းအသ ို်းဖ  ရသူအဖဖစ်အကတွွဲ့အကက  ရရ   

ကစရေ ်က ျောငရွ်က်ကေ ါသည်။ ကွေဖ် ြူတျောကရ ယျောမ ျော်းသည် လက်ရ  တွင ်  ို်းသတ် 

ကေသည ်လို ်ငေ််းက ျောငရွ်က်ကေပ  ်း ကက ျောင််းစဖွင ခ်  ေတွ်င ်အတေ််းအလ ိုက်သင က်လ ျော် 

သည ်သငက်ကျော်းကရ်းအရင််းအဖမစ်မ ျော်းက ို လ ိုဖခ  စွျောခ ည််းက ်န ိုငရ်ေ ် ဖ င် ငက်ေ ါ 

သည်။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စာသင့်နစှ့်သှို  မဟုတ့် ရန ွာသ ရကျာင့်ေးမျာေးမှ ဖပန့်မပှို   ရသေး 

သည ့် က ှိယာအာေးလ ုေး ခရှိုင့်သှို  ချက့်ဖခင့်ေးဖပန့်ပှို  ရပေး မည့်။ ထ ိုကရ ယျောမ ျော်းက ို 

လျောမည်စျောသငန် စ်အတွက် ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအျော်းဖ ေက် ်းန ိုငရ်ေ ်   ို်း သတ်ရမည် 

ဖဖစ်ပ  ်း ကွေဖ် ြူတျောအတွင််းမ အခ က်လက်မ ျော်းအျော်းဖ က်၍ အသစ်တဖေ ် ဖ ေ်လို ်ရ 

မည်ဖဖစ်သည်။ ကရ ယျောမ ျော်းဖ ေမ်အ ်ရကသ်းသည ်ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းသည် စျောရင််းရ   

ကရ ယျောဖ ေမ်အ ်မခ င််း ကရ ယျောအသစ်ထိုတ်က ်းမည်မဟိုတ်က ။ ကရ ယျောမ ျော်းက ို 

တေနလျောမ  ကသျောကကျော မေက် ၁၀ေျောရ မ  ၄ ေျောရ အတွင််း 1515 S. Park Aveneue သ ို   

ဖ ေ ် ို  က ်းရမည်။  

 

ကွေဖ် ြူတျောအသစ်မ ျော်းဝယ်ကေပ  ်း က ျောင််းဦ်းကေျောက်  ိုင််းတွင ် ခရ ိုငမ်  ရရ   မည်ဟို 

ကမျှျော်မ ေ််းရ ါသည်။ မ မ တ ို  အ ိုင်တ အဖွဲွဲ့ မ ခရ ိုင၏်သငက်ကျော်းကရ်းန င ်လို ်ငေ််း   ိုင််း  ိုင် 

ရျောလ ိုအ ်ခ က်မ ျော်းန င ်က ိုက်ည ရေ ် ေည််း ညျောအခ က်လက်မ ျော်းလ ိုဖခ  ကရ်း အကဖခခ  

 စစည််းမ ျော်း  ိုမ ိုကကျောင််းမွေက်ရ်း ထ မ််းသ မ််းကရ်း ကေရျောခ ထျော်းကရ်းအတွက်လ ို အ ် 

သည အ်လို ်မ ျော်း အ င ဖ်မင တ်ငက်ရ်းက ျောငရွ်က်ကေ ါသည်။  

ကာယပညာရ ေးအတန့်ေးမျာေး 

 

ဖဖစ်န ိုငသ်ည ်အခါတ ိုင််း ကျောယအတေ််းမ ျော်းက ို လက်ခ န ိုငသ်ည ်ရျောသ ဥတိုရ   ါက အ 

ဖ ငဖ်က်တွငက် ျောငရွ်က်သင သ်ည်။ အတေ််းမ ျော်းအထဲတွငက် ျောငရွ်က်သည ်အခါ 

ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း မ က်န ျောဖ ို်းဝတ်ရမည်။ အခေ််းအတွင််းလှု ်ရ ျော်းမှုမ ျော်းက ျောငရွ်က်ရျော 

တွင ် ရျောမ ျော်းအကေဖဖင  ် (အို ်စိုလ ိုက် သ ို  မဟိုတ် အတေ််းလ ိုက်) ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း 

အတွက် သင က်လ ျော်သည ်အကွျောအကဝ်းဖဖင  ်မ က်န ျောဖ ို်းချွတ်ခ  ေ်ရရေ ်က   ်းစျော်းက ျောင ်

ရွက်သင သ်ည်။  

 

ရကျာင့်ေးအာေးကစာေးသမာေးမျာေး/အဖခာေးအကစာေးအစ စဥ့်မျာေး 

ခရ ိုငမ်  မ မ တ ို    ိုမ ေ ် စက်ရ ငV်I ကက ျောင််းအျော်းကစျော်းမ ျော်းတွင ်  ါဝငမ်ည်ဖဖစ်သည်။ 

ခရ ိုငရ်    ိုမ ေအ်ဖချော်းအျော်းကစျော်းမ ျော်းအျော်း စက်တငဘ်ျော၈ရက်ကေ  တွငဖ် ေ်လည်စတင် 

မည်ဖဖစ်သည်။ BPS အျော်းကစျော်းအစ အစဥ်မ ျော်းအတွက် အရငက်ဖ  လို ်ခဲ သည ် 

COVID19 လို ်ငေ််းစဥ်မ ျော်းအတ ိုင််း က်လက်က ျောငရွ်က်မည်။   

ရကျာင့်ေးဆင့်ေးအချှိန့်ပှိအုစ စဥ့်မျာေး 

ကေျောက်ထ ်အကကကျောင််းမကကျော်းမခ င််း BPS ကက ျောင််း င််းအခ  ေ ် ိုအခ  ေမ် ျော်းအျော်း   ိုင််း 

င  ထျော်း ါသည်။   ိုမ ေက်က ျောင််းဖွင ခ်  ေ်အတွက် သယ်ယူ  ို  က ျောငမ်ှုမ ျော်းတစ်လကကျော 

က ျောငရွ်က်ပ  ်းကေျောက် ဖဖစ်လျောန ိုငမ်ည ် ကက ျောင််း င််းအခ  ေ ် ိုအစ အစဥ်ကေဦ်း အကဖခ 

မ ျော်းက ို မ မ တ ို  မ  မ ဘမ ျော်းအျော်း တငဖ် မည်ဖဖစ်သည်။ 

စရနကွန့်ဖမြူနတ ရကျာင့်ေးအစ အစဥ့်မျာေး 

Say Yes Buffalo န င  ်ူ်းက ါင််းက ျောငရွ်က်သည ် စကေကွေဖ်မြူေတ ကက ျောင််းအစ အစဥ် 

မ ျော်းက ို ခရ ိုင်တစ်ခွင ် ကအျောက်တ ိုဘျောလမ စ၍ ကေဦ်းအစဖ  ရေ ် စ စဥ်ထျော်းသည်။ 

COVID 19 ကျောကွယ်ကရ်းန င က်ဘ်းကင််းကရ်းအတွက် လို ်ထ ို်းလို ်ေည််းအျော်းလ ို်းက ို 

 က်လက်လို ်က ျောငသ်ွျော်းမည်။  

ရလ လာရ ေးခ  ေး 

ကေျောက်ထ ်အကကကျောင််းမကကျော်းမဖခင််း ကလ လျောကရ်းခရ ်းမ ျော်းက ို စ စဥ်ဦ်းမည်မဟိုတ် 

က ။ အထက်တေ််းကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် အလို ်သင ်လို ်ငေ််းတျောဝေမ် ျော်း သ ို  မ 

ဟိုတ်အဖချော်း အစ အစဥ်မ ျော်းသည် စက်တင်ဘျော ၈ရက်ကေ  တွင ်စတငစ် မ က ျောငရွ်က် 

မည်ဖဖစ်သည်။  

မှိ ရကျာင့်ေးကကှိ ဖခင့်ေး 

လက်ရ  မ ဘကက ျောင််းကက  ဖခင််းလို ်ငေ််းစဥ်မ ျော်း ကေျောက်ထ ်ထိုတ်ဖ ေခ် က်မ ျော်းမလျောမ 

ဖခင််းအရငအ်တ ိုင််းရ  ကေမည်ဖဖစ်သည်။ ကက ျောင််းအလ ိုက် အခ  ေ  ်လို ်ငေ််းစဥ်မ ျော်းကဲွ 

ဖ ျော်းန ိုငပ်  ်း ကက ျောင််းဦ်းက ျောငမ်ှုအတွက်ခရ ိုင ်ညျောကရ်းမှု်းလက်ကထျောက်မ  အေ ်းက ် 

ကက ်းကက ်က ျောငရွ်က်မည်ဖဖစ်သည်။  



၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဖြည ့်စွပ့်ချက့်- COVID 19 ကာကွယ့်ရ ေးနငှ ့်ရ ေးကင့်ေးရ ေး လုပ့်ထ ေုးလုပ့်နည့်ေး 

မျာေး ၈/၃၁ /၂၁ အ —အချှိ ျို့အ ာမျာေးအရဖပာင့်ေးအလဲရှှိနှိငု့်ပါသည့်။ 

 3 

 

လုပ့်အာေးရပေးမျာေး ကွန့်ဖမြူနတ အရဖခဖပ ပါတနာမျာေးနငှ ့် Say Yes ဝန့်ထမ့်ေး 

မျာေး  

 

 

ခရ ိုငမ်  ဝေထ်မ််းမဟိုတ်သည ်အဖချော်း ါတေျောမ ျော်းက ို အကေ  ်သတ်ဖဖင ်အကဖခအကေက ေါ် 

မူတည်ပ  ်း ကက ျောင််းဖွင ခ်  ေ်တွင ်ကေဦ်းစတငရ်ေ ် စ မ ကေသည်။  

 

 

Infinite Campus Parent Portal 

Infinite Campus Parent Portal မ   ရျောမ ျော်းအတွက် အတေ််းခ  ေမ် ျော်း ကက ျောင််း  

ကခေါ်ခ  ေ ်အ မ်စျောမ ျော်း အ င မ် ျော်းန င  ် က်သွယ်ရမည ်အခ က်လက်မ ျော်းက ို လက်ရ  အ 

ကဖခအကေတ ိုင််း ကကည ်ရှု ွဲ့ န ိုငရ်ေ ်ခွင ဖ်  ထျော်းသည်။ အထက်တေ််းကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏ 

မ ဘမ ျော်းအကေဖဖင လ်ည််း ၎င််းတ ို  ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း အထက်တေ််းပ  ်းရေ်လ ိုအ ်ခ က် 

က ိုလည််း ကစျောင က်ကည ်န ိုငသ်ည်။ မ ဘမ ျော်းအကေဖဖင  ်၎င််းတ ို  ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်း၏ အ 

ကကျောင က် ိုကကည ်န ိုငရ်ေ ်သ ်းဖချော်းကိုဒ္ေ်  ါတ်လ ိုအ ်သည်။ ညွှေက်ကျော်းခ က်မ ျော်းန င  ်သင  ်

အကကျောင မ်ည်သ ို  လို ်က ျောငရ်မည်  ိုသည ် ဗ ဒ္ ယ ိုက ိုကကည ်ရေ ်

https://www.buffaloschools.org/Page/2380 သ ို  သွျော်းကကည ် ါ။ 

 

ကျန့်ေးမာရ ေးချွင့်ေးချက့်ရလ ာက့် န့်အတကွ့် 

 ရျောဝေစ်ျောကခါင််း ါစျောရွက်ဖဖစ်ပ  ်း က ်းဝါ်းကျွမ််းက ငသူ်တစဦ််းဦ်းမ  လက် 

မ တထ် ို်းထျော်းသည ် က ေ််းမျောကရ်း  ိုငရ်ျော စျောရွက်စျောတမ််းတငဖ် ပ  ်း အဘယ် 

ကကကျောင  ်ကကလ်းမ ျော အကဝ်းသင ်လ ိုအ သ်ည်က ိုကဖေါ် ဖ   ်း မ ဘမ ျော်းသည် 

အကဝ်းသငရ်ရ  ရေ ်က ေ််းမျောကရ်းန င  ်ါတသ်က်ပ  ်းချွင််းခ က် ကတျောင််း  ို 

န ိုငသ်ည်။ က ေ််းမျောကရ်းချွင််းခ က်ရရ  သည ် မည်သည က်က ျောင််းသျော်းက ိုမ  ို 

တပ   ငတ်ည််းသငက်ကျော်းမည ် (အကဝ်းသင)် စျောရင််းသွင််းမည်ဖဖစ်သည်။  

 

ကတျောင ် ိုခ က်မ ျော်းက ို အ ်းကမ်း ပှို  ရပေး မည့်။   

medicalexemptions@buffaloschools.org သ ို  မဟိုတ် စျောတ ိုက်မ တ င  ်Dr. 

Sharon Brown, Assistant Superintendent for Student Support Services; 

427 City Hall, Buffalo, N.Y. 14202 သ ို    ို  က ်း ါ။ 

 

အကဝ်းသငတ်က်ခွင ရ်သည ် ကက ျောင််းသျော်းမ ျော်းအတွက် ကေျောက်ထ ်အခ က်လက် 

မ ျော်းအတွက် ကက ်းဇူ်းဖ  ၍  ူ်းတဲွ ါစျောရွက်စျောတမ််းက ိုကကည ် ါ။  

BPS 2021-22 Remote Learning Plan 

 

ECDOH အတွက် ကေျောက်ထ ် ညွှေက်ကျော်းခ က်မ ျော်းအတွက် ကအျောက်တွငက်ကည ် ါ။  

https://www2.erie.gov/health/sites/www2.erie.gov.health/files/uploads/

pdfs/2021-2022-ECDOH-school-guidance.pdf 
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